
                 

 

 

 

 

 

     
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea elaborării documentației proiectului 

„Modernizarea  drumului   judetean  DJ 657  Recea (DJ653) – Valea 

Mare- Priseaca – Poboru - Spineni- DN67B„ 

 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr.8759/19.08.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Olt; 
➢ Raportul nr. 8762/19.08.2020 al  Serviciului Dezvoltare Regională ; 
➢ Avizul nr. 8940/26.08.2020 al Comisiei pentru studii economico-sociale, 

buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului; 

➢ Avizul nr. 8944/26.08.2020 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică,realizarea lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

➢ Avizul nr. 8948/26.08.2020 al Comisiei pentru  administraţie publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi 
relaţii cu cetăţenii; 

➢ Prevederile documentelor de programare la nivel național și  regional 
pentru perioada 2021-2027 ; 

➢ Prevederile art.1, art.2 lit. f), art.3, art.4 alin.(1), art.5-6, art.7 alin.(1) 
lit. b) și art.19 alin.(1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 
88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin 
financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat 
finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 
2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
(POIM); 

➢ Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 
modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.79/2017; 

➢ Prevederile Metodologiei de selecție a proiectelor finanțate din 
Programul Operațional Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, în 



cadrul apelului  destinat pregătirii proiectelor de infrastructură aplicabilă la 
nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia, aprobată prin Hotărârea nr. 
13/05.08.2020 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia;  

➢ Prevederile art.23 alin.(2), lit.f) și g) , art.42, art.45 și art.46 alin.(1) din  
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

➢ Prevederile art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale 
și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările și completările 
ulterioare. 

În temeiul art.  173 alin. (1) lit. b), alin. (5) lit. l) , art.182 alin. (1) și alin. (4) 
coroborat cu art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă elaborarea documentației tehnico-economice a 

proiectului „Modernizarea  drumului   judetean  DJ 657 Recea (DJ653) – 

Valea Mare- Priseaca – Poboru - Spineni- DN67B„ , ce va fi depusă spre 

finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 

(POAT 2014-2020).  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Buget-
Finanțe, Serviciului dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt,  pentru aducere la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt, precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU  

 
       
    Contrasemnează    

Secretar General al Judeţului 
                                                    Marinela - Elena ILIE   

 
Slatina, 27 august  2020 
Nr. 129 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi “pentru” .     
                              
L.D./L.D. ( 2 ex.)  


